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ت١ُٝٓ بعض يًطالب بٗدف تط١ًٝ -1

 .اجلٛاْب يدِٜٗ

ايتفهري ، » املٗازات ايُٓا١ٝ٥ نــ ت١ُٝٓ  -2  

 »االْتباٙ ، ايرانس٠ ، اإلدزاى ، ايتُٝٝص 

ع٢ً انتػاف املٗازات املعًُني ٜطاعد  -3

 .ع١ًُٝ ايتعًِٝايطًب١  يتخدَٗـِ يف يد٣ 



 

 

 

 

 األنادمي١ٝ املػه١ً املٗاز٠

 ، زبط املتػابٗات، تطًطٌ األسداخعدّ فِٗ املعًَٛات، االضتٓتاز االْتباٙ

 .  ضٗٛي١ ايتػتت أٚ ايػسٚد، أٟ َا ْطُٝ٘ ايطسسإ ايرتنٝص

ُٜطًب َٓ٘   (.  ذانست٘ قصري٠ املد٣)صعٛب١ ترنس َا 

 .  ٚاالْتكاٍ َٔ ْػاط آلخس دٕٚ إنُاٍ األٍٚ ق١ً ايتٓعِٝ،

 .املعًَٛات ٚاالستفاظ بٗا، صعٛب١ اضتدعا٤ اخلربات ايطابك١ عدّ زبط ايرانس٠

 .حيتاز إىل ٚقت طٌٜٛ يالضتذاب١ يًتٛدٝٗات ٚايتعًُٝات اإلدزاى

 .َعسف١ أٚد٘ ايػب١ٗ ٚاالختالف بني احلسٚف ٚاألزقاّ عدّ ايتفهري

 عدّ قدزتِٗ ع٢ً تهٜٛٔ مج١ً َٔ عد٠ نًُات

ٌ أٚ املفاِٖٝ املػرتن١  صعٛب١ يف حتدٜد ايعٛاَ

 .صعٛب١ يف ايتُٝٝص بني احلذِ، ٚايػهٌ، ٚاملطاف١ يًشسٚف ٚاألزقاّ ايتُٝٝص

 .عدّ َعسف١ أٚد٘ االختالف أٚ أٚد٘ ايتػاب٘ ٚاالتفام بني دزد١ ايصٛت ٚازتفاع٘ ٚاتطاق٘

ايفػٌ يف ايتُٝٝص بني احلسٚف املتػاب١ٗ أٚ بني املكاطع ٚايهًُات فٝطبب صعٛب١ يف فِٗ ايًػ١ 

 .ايػف١ٝٗ

 .صعٛب١ يف َٗاز٠ ايهتاب١ ٚض٤ٛ اخلط ٚايسضِ

 .عدّ قدزتِٗ ع٢ً تسنٝب األصٛات يف نًُات ذلدد٠ اإلغالم

 .صعٛب١ يف تهٜٛٔ اجلٌُ

 .املٓطٛق١ إذا مسع دص٤ َٓٗا صعٛب١ يف َعسف١ ايهًُات

 (األزض١ٝ)ٜهٕٛ ٖٓاى صٛت أخس سني(ايػهٌ)صعٛب١ يف االضتُاع إىل تعًُٝات املدزع ايػهٌ ٚاألزض١ٝ

 .صعٛب١ يف قسا٠٤ ايهًُات ع٢ً خًفٝات َٓكٛغ١

 .صعٛب١ يف حتدٜد َٛقع ايه١ًُ يف اجل١ًُ ايتطًطٌ

 يف اضتٝعاب املع٢ٓ صعٛب١

 .عدّ ايكدز٠ ع٢ً ايتعبري 

 .صعٛب١ يف إدسا٤ ايعًُٝات احلطاب١ٝ ٚايهتاب١ٝ ٚاملٗازات احلسن١ٝ

 .َٚعسف١ غهٌ احلسٚف ٚايهًُات ٚاألزقاّ ٚزمسٗا صعٛب١ يف ايهتاب١ َعسف١ االجتاٖات

 .قسا٠٤ بعض ايهًُات أٚ احلسٚف أٚ األزقاّ بػهٌ َعهٛع

تػٝري يف احلذِ ٚايػهٌ ٚاملطاف١ يًهًُات  برت ايهًُات،) َػه١ً بني سسن١ ايعني َع ايٝد ، سسنٞ تأشز بصسٟ

 ٚاحلسٚف، 



 تًْٛ٘ ايصٛز ، َع ايرتنٝص ع٢ً َا يٕٛ  (1) مترين 



 (2)مترين 

 ...  اذنس ايصٛز اييت يْٛتٗا يف ايصفش١ ايطابك١ 

..........................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 أضع دا٥س٠ سٍٛ ايصٛز٠ املختًف١ يف نٌ دلُٛع١



 (3)مترين  دا٥س٠ سٍٛ ايػ٤ٞ ايرٟ يٝظ َٔ أدٚات ايطبٝب ؟       ضع 



 أزبع أغٝا٤ غسٜب١ يف ايصٛز٠أٚدد  (4) مترين 



 بني ايصٛز٠ ٚاجلص٤ املٓتُٞ هلا صٌ  (5)مترين



ّٕٛ ع٢ً سطب ايػهٌ (6)مترين   ي



 أنٌُ األغهاٍ ع٢ً سطب ايُٓط (7)مترين 



 بني ايصٛز٠ ٚاجلص٤ املتُِ هلاصٌ  (8)مترين 



 يف ايصٛز٠ ؟تس٣ َاذا 

 .................................. ، ...................................... ،................................... 

 ( 9) مترين 



 اضتخسز غهال َٔ ايصٛز٠ ثِ قِ بتطُٝت٘ ٚتًٜٛٓ٘ (10)مترين 



 ايصٛز٠بايرتتٝب إلنُاٍ َا بني األزقاّ صٌ  (11)مترين 
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 (12)مترين  زتب ايصٛز ايتاي١ٝ ع٢ً سطب َساسٌ ايُٓٛ



 قِ بتًٜٛٓٗاأنٌُ ايصٛز٠ ثِ  (13)مترين 



 ايصٛز٠ ايتاي١ٝ ع٢ً سطب األيٛإ املطًٛب١يٕٛ  (14)مترين 



 صٌ بني األغٝا٤ املتػاب١ٗ ( 15) مترين 



 (16)مترين  ايٓاقص١ يف ايصٛز٠  ايكطع١ ع٢ً تعسف 



 ايصٛز٠إلنُاٍ َا بني األزقاّ بايرتتٝب صٌ  (  17) مترين 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 



 ايصٛز٠ بعًٗا املػاب٘طابل  (  18) مترين 



 ايطِٗ ايرٟ ميجٌ َهإ ايهتاب بايٓطب١ يًهسضٞاخرت   (19)مترين 
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 ايصٛز٠ ايتاي١ٝ ع٢ً سطب األيٛإ املطًٛب١يٕٛ  (20)مترين 

3 



 (21)مترين  زتب ايصٛز ايتاي١ٝ ع٢ً سطب َساسٌ ايُٓٛ



 صٌ نٌ سٝٛإ بػهً٘ َٔ اخلًف (  22) مترين 



 (  23) مترين  أنتػف ايفسٚم اخلُط١ بني ايصٛزتني



 ع٢ً ايكطع١ ايٓاقص١ يف ايصٛز٠  تعسف  (24)مترين 



 بِٝٓٗٚصٌ ايسابط بني األغٝا٤ يف ايعاَٛدٜٔ أٚدد  (25)مترين 



 ضاعد ايٓش١ً يًٛصٍٛ إىل ايصٖس٠ (26)مترين 



 ايه١ًُتطتٓتر بدا١ٜ احلسٚف يًصٛز٠ ست٢ ضع  (27) مترين 



 زنب أدصا٤ ايصٛز٠ ( 28) مترين 



 (29)مترين  عدد احلٝٛاْات املٛدٛد٠ يف ايصٛز٠سطب ا

12 8 7 4 



 املدزض١أٌَ يًٛصٍٛ إىل ضاعد  (30)مترين 



 بني ايػ٤ٞ َٚا ٜٓاضب٘صٌ  (31)مترين 



 صٌ بني األغٝا٤ املتػاب١ٗ (  32) مترين 



 أعد تستٝب ايصٛز٠ باألزقاّ ٚفل ايتطًطٌ ايطًِٝ (  33) مترين 

1 



 اضتخدّ ايػبه١ ايطف٢ً يرتضِ ايصٛز٠ املٛدٛد٠ أَاَو ( 34) مترين 



 احبح عٔ املطًٛب (  35) مترين 



(1  )6/6 (2)  3/3 (3)  1/1 (4)  4/4 (5 ) 3/3 (6 ) 3/3 

(7 ) 6/6 (8)  3/3 (9  )3/3 (10 ) 4/4 (11)  5/5 (12  )2/2 

(13  )3/3 (14  )6/6 (15)  3/3 (16)  1/1 (17)  5/5 (18)  2/2 



(19)  2/2 (20)  5/5 (21)  2/2 (22)  2/2 (23)  5/5 (24)  1/1 

(25)  4/4 (26)  1/1 (27)  4/4 (28)  5/5 (29)  1/1 (30)  1/1 

(31  )3/3 (32  )3/3 (33  )3/3 (34)  3/3 (35 ) 5/5 

 سٝٛاْات 8

فٌٝ ، سصإ، نًب،  

قط١، فأز، فسع 

 ايٓٗس، ديفني، مسه١



 

 

 

 

املهتطب ايه١ًٝ زقِ ايتُسٜٔ املٗاز٠

٠ 

 ممتاش َتٛضط َٓخفض

 31 23 -20 -14 -8 -6 -5 -1 االْتباٙ

 24 29 -27 -23 -20 -9 -6 -1 ايرتنٝص

 21 33 -27 -23 -6 -1 ايرانس٠

 19 35 -31 -24 -23 -4 -3 اإلدزاى

 11 30 -28 -26 -25 ايتفهري

 27 32 -25 -22 -18 -15 -14 -4 -2 ايتُٝٝص ايبصسٟ

 7 32 -25 ايتُٝٝص ايًُطٞ

 12 13 -11 -10 اإلغالم ايبصسٟ

 4 10 ايػهٌ ٚاألزض١ٝ

 20 21 -17 -12 -11 -7 ايتطًطٌ

 9 28 -24 -19 -16 َعسف١ االجتاٖات

 10 32 -25 -15 ايتصٓٝف

 15 33 -17 -12 -11 تستٝب تصاعدٟ

 8 34 -20 ، سسنٞ تأشز بصسٟ

 31 23 -20 -14 -8 -6 -5 -1 االْتباٙ

 27 29 -27 -23 -20 -9 -6 -1 ايرتنٝص




